
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  С ГРИЖА ЗА НАШИЯ ДОМ 

  ДА СПАСИМ ПЛАНЕТАТА! 

 



 

 

 ИЗ ИСТОРИИТЕ НА ЕДНА СГРАДА 

През 60-те години на миналия век Съветският съюз се сблъсква с 

жилищна криза из целия СИВ. Липсата на жилища, следствие на 

разрухата от Втората световна война, се превръща в 

първопричина за осигуряване на осезаеми за всички ползи, както 

и за начало на икономически и индустриален подем. Това 

изисква създаване на нови градове, както и преустройство на 

съществуващите1. През 50-те „СССР възприема политика на 

превръщане на строителния сектор в механизиран процес за 

изграждане на сгради посредством използване на големи 

предварително изработени стандартни елементи...“2. Това 

довежда до значителен ръст в строителството като резултат на 

координирано прилагане на политики и технологии в 

архитектурата. 

В цяла Източна Европа, по нареждане на висшето ръководство, 

милиони квадратни метри жилищна площ се построяват бързо и 

евтино.  Имайки насреща си един „безпощаден клиент“,  

инженери и архитекти съчетават най – новите научни теории с 

най – добрите практики в сферата на сградното строителство. По-

малко известни са начинът на управлението на работните 

процеси, използваните методики при проектиране и 

строителство и организацията на доставки. През 30-те години на 

миналия век „Аркадий Мордвинов изпробва т.нар. „поточен 

метод“ за едновременно управление на строителния процес на 

различни строителни площадки с различна степен на 

завършеност“ – германско нововъведение, датиращо от малко 

по-ранен период. В края на 40-те Индустриалното строително 

бюро съчетава иновативен проектен мениджмънт с 

производство на големи строителни панели.  

 

Компромис с енергийната ефективност се прави целенасочено от 

инженерите, тъй като енергията е „народно“ благо в тогавашния 

Съветски съюз. Това позволява ускорено производство на 

панели, които са по – леки, но за сметка на това, по – малко 

сигурни. 

След разпадането на Съветския съюз поддръжката на тези сгради 

е почти напълно изоставена. Сградите са изглеждали и все още 

изглеждат по начин, навеждащ на мисълта, че по – скоро трябва 

да бъдат съборени и изравнени със земята, а общото разбиране 

е било, че те са построени с полезен живот от не повече от 30 

години. Приблизително 120 милиона домакинства все още 

живеят в подобни сгради, строени между 1954 и края на 80-те в 

страните в бившия Източен блок. 

Дълбоката реновация е идеята за реализиране на пълния 

икономически и енерго – ефективен потенциал на цялата сграда 

с фокус върху нейната обвивка и конструкция. Тя води до 

забележителни енергийни спестявания и удължаване на живота 

над 30 години. 

Проектът FinEERGo-Dom надгражда върху успешно реализирания 

в Латвия финансов инструмент за енергийна ефективност в 

сградния сектор (LABEEF) и има за цел да репликира механизма в 

5 други страни – Полша, Словакия, Румъния, България и Австрия. 

Въпреки предизвикателните пазарни условия, произтичащи от 

липсващи или неясни жилищни политики, ограничено 

използване на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО) и 

регулаторни пречки, механизмът успява да финансира 

портфолио от проекти, с което се поставят основите в Централна 

и Източна Европа. Това, което предстои, е финансовият 

инструмент да спомогне за реновиране на многофамилните 

жилищни сгради и да подпомогне бизнеса и местните общности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изказваме специалните си благодарности към проектите SUNShINE (2014-2019) и ACCELERATЕ SUNShINE за 

разрешението им да се възползваме от техния опит и материали от демонстрационни проекти. За повече 

информация посетете sharex.lv. Проектите SUNShINE и ACCELERATE SUNShINE са получили финансиране от 

програмата на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумения за безвъзмездна финансова помощ 

№ 649689 и No. 754080. 

1 https://everything.explained.today/Urban_planning_in_communist_countries 

2 Развитие на панелното строителство в СССР по отношение на прогреса в производството н строителни материали 69.057.1 (47) Б. Р. РУБАНЕНКО 

СССР Академия за строителство и архитектура 



 

 

 

 

 

  

Цел  

FinEERGo-Dom ще използва опита на латвийския 

финансов инструмент за енергийна ефективност в 

сградния сектор (LABEEF), успешно приложен в Латвия 

и, усъвършенствайки го, ще разработи механизъм за 

финансиране на проекти за енергийна ефективност с 

цялостна реновация на сгради в пет от държавите – 

партньори (Полша, Словакия, Румъния, България и 

Австрия). Екипът ще работи със заинтересовани лица 

от публичния и финансовия сектор, както и с крайни 

бенефициенти, за популяризиране на финансовия 

механизъм и привличане на инвестиционен интерес 

към проекти за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни и публични сгради. 

Концепция 

Цялостната концепция на механизма за финансиране 

е разработена с идеята, че мащаб в инвестициите за 

обновяване на сгради се постига чрез: 

 

Мултифункционалната платформа SUNShINE е основен 

инструмент при реализацията на проекти за дълбока 

реновация на сгради, даващ възможност да бъдат 

използвани или отделни модули, като например 

провеждане на обществена поръчка, или цялостно 

агрегиране на проекти според техническите и 

финансови изискванията на FinEERGo-Dom механизма 

във всички участващи 6 страни. SUNShINE следва всяка 

необходима стъпка по време на реализацията на 

проектите, от идейна фаза до проектни пулове от сгради, 

при стриктно съблюдаване на най-високите нива на 

регулаторна и финансова сигурност, прозрачност и 

равнопоставеност на всички заинтересовани от процеса 

страни. 

СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ

ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА

СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

НАМАЛЯВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИОННИТЕ РАЗХОДИ

Резултати 

• Осигуряване на безопасна и здравословна среда 

в сградите чрез икономия на енергия; 

• Подобряване живота на хиляди граждани в 

Централна и Източна Европа; 

• Намаляване консумацията на енергия, 

генерирана основно от въглища и други 

изкопаеми горива; 

• Предприемане на действия в 5 страни с 

идентичен сграден фонд и сходни социално-

икономически предизвикателства; 

 

 

 

 

 

Инвестиции 

340 млн. евро

Икономии 

на енергия 

160 ГВтч/год

Реновирана площ 
1.5 млн. м2



 

 

 

 
 

Повечето жилища в Полша са разположени в 

многофамилни жилищни сгради (МЖС), най-голямата 

група от които са построени в периода 1961-1980. МЖС 

консумират почти половината от крайното потребление 

на енергия в сградния сектор. Основният източник на 

енергия за отопление са твърдите горива, поради което 

постигането на икономия на енергия чрез термо 

модернизация на неизолирани сгради и неефективни 

отоплителни системи би довело до съществено 

подобрени на качеството на въздуха и спестяване на 

разходи свързани със замърсяване на околната среда. 

 

След анализ на сградния фонд по отношение на 

конструкция, степен на амортизация, използвана 

технология и ниво на термо модернизация се установява 

значителен потенциал за икономия на енергия. 

Изчисленията показват, че една програма за термо 

модернизация на сгради, построени в периода 1967-

1985, ще доведе до спестявания от над 100 ТВтч на 

година. 

 

 
 

Приблизително 70% от населението в Латвия обитава 

жилищни блокове, построени по съветско време до 1992 

година. Средната продължителност на живот на тези 

сгради наближава своя край, както и се влошава 

техническото състояние поради липсата на обслужване и 

поддръжка. В много от случаите този резултат е следствие 

на незнание на етажната собственост за правилно 

управление на сградата и финансови възможности за 

реализация на по-едромащабни ремонтни дейности на 

цялата сграда.   

 

Латвийският опит в проекта FinEERGo-Dom прави 

възможна репликацията на подобна финансова схема, в 

т.ч. прилежащите  процеси и процедури, както и 

екосистемата от заинтересовани лица, във всяка страна-

партньор в проекта. Анализът на опита от Латвия показва, 

че основната рецепта за успех се състои в съгласуване на 

интересите на всички страни в процеса. В рамките на 

консорциума партньорите от Латвия (Fcubed и ESEB) 

осигуряват необходимия поглед за сегашната ситуацията 

в публичния и частен сграден фонд в страната. Това 

обобщение е възможно благодарение на реализираните 

проекти  Accelerate SUNShINE and SUNShINE от ESEB и 

останалите участвали партньори. 

ПОЛША
100 ТВтч потенциал за 
спестявания на година

ЛАТВИЯ
70% обитават 

блокове



 

 

 

 

 
 

По данни на Националният статистически институт 

размерът на наличния сграден фонд е значителен: в края 

на 2018 г. (референтна стойност за 2010/11 г.) общият 

брой сгради с жилища (clădiri cu locuințe, т.е. жилища – 

апартаменти в жилищни блокове и еднофамилни къщи) 

е 7 млн. (5.1 млн.). Общият брой конвенционални 

жилища е 10 млн. (8.4 млн.). 54% от жилищните сгради са 

разположени в градски зони. По-нататъшен разрез на 

данните показва, че от 7-те млн. сгради – 57% са 

апартаменти в блокове, а 43% са еднофамилни къщи.  

 

Общо 83 799 са МЖС, от които 79 077 са разположени в 

градове и общински райони, а 4 772 в комуни. Общата 

разгърната застроена площ (РЗП) е 493 млн. м2, от която 

жилищните сгради съставляват 86% (426 млн. м2), а 

нежилищните – 14% (67 млн. м2). По-голяма част от МЖС 

в Румъния са построени в периода на комунистически 

режим (особено 1961 - 1980), без съображения за 

енергийна ефективност. В резултат първичното 

потребление на енергия от 0.227 тне/1 000 евро е 1.89 

пъти по-високо от средния индикатор за ЕС-28. 

 

 

 
 

Словакия е първата страна в ЕС, която въвежда 

законодателство за договорите с гарантиран резултат 

(ДГР) според правилата на Евростат, благодарение на 

което публичните възложители, които реализират мерки 

по енергийна ефективност чрез механизма на ДГР, не 

влошават своя коефициент на задлъжнялост.  

 

Словакия си е поставила цел от 52.17 ГВтч спестявания 

на година в публичния сграден фонд и 948.75 ГВтч при 

крайното потребление. По данни на Асоциацията на 

доставчиците на енергийни услуги Словакия може да 

спестява 60 млн. евро годишно от енергийни разходи при 

реализация на проекти за енергийна ефективност. В 

сектор индустрия при постигане на енергийна 

ефективност от само 20% могат да се спестят 340 млн. 

евро на година. Към днешна дата само 25% от 

публичните сгради в Словакия са реновирани при общ 

брой от около 15 000. 

 

 

 

РУМЪНИЯ
1.89 пъти по-висок 

интензитет

СЛОВАКИЯ
Цел от 48.75 ГВтч 

спестявания на година



 

 

 

 
 

 
 

Последните промени в Закона за енергийна ефективност 

(ЗЕЕ) задължават местните търговци на енергия да 

реализират кумулативни енергийни спестявания до 2020 

година в размер на 2 772 ГВтч. Схемата за задължения ще 

бъде продължена до 2030 година, като се обмисля и по-

дълъг срок, което гарантира мултимилиарден пазар за 

енергийна ефективност в България. 

 

Сумата от 2.3 млрд. евро е необходимо да бъде 

инвестирана в жилищния и нежилищния сграден фонд до 

2030 година, за да бъде изпълнена въведената схема на 

задължени лица. При това развитие реновираната площ се 

изчислява да достигне 6%, което е още един ясен знак за 

огромния пазарен потенциал в дългосрочен план и 

възможност за подобряване качеството на живот в 

домовете на българските граждани.  

 

Позитивна тенденция е политиката на отворени данни от 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), което 

позволява идентифицирането на проекти с изготвени 

предпроектни проучвания за инвестиции в енергийна 

ефективност. Към този момент са регистрирани над 5 000 

енергийни обследвания с енергоспестяващи мерки на 

стойност 800 млн. евро.  

 
 
 

През 2017 година парниковите емисии в Австрия достигат 

82.3 млн. т. въглероден диоксид еквивалент (Мт CO2 

еквивалент). Емисиите са над нивата от 2016 година. 

Основна причина за прираста е увеличената употреба на 

изкопаеми горива, както и нарасналото производството на 

електроенергия от природен газ. Парниковите газове от 

сградния сектор през 2017 година достигат до 8.3 Мт CO2 

еквивалент.   

 

Дълбоки и всеобхватни промени са необходими да настъпят 

в обществото и икономиката, за да се достигнат поставените 

дългосрочни цели. Фокусът трябва да се насочи към 

инвестиции в устойчиви технологии и дълготрайна 

инфраструктура. Стандарти за енергийна ефективност 

трябва да се вкарат в употреба по отношение на сградите. 

Федералното правителство вече инициира въвеждането на 

кръгова икономика чрез старт на програма за извеждане от 

употреба на изкопаемите горива. 26% от енергията на 

Австрия (296 PJ) се използва за отопление и охлаждане в 

сградния сектор.  

БЪЛГАРИЯ
Предстоящи инвестиции 

от 2.3 млрд. евро

АВСТРИЯ 8.3 Мт CO2 за 2017



 

 

 

 

  

Целта на финансовия инструмент за енергийна ефективност на сгради е да стимулира 

проекти за дълбока реновация чрез механизма на договорите с гарантиран резултат 

(ДГР) по следните начини:   

• Стандартизация на договори, процеси и процедури, осигурявана чрез онлайн 

платформа. Стандартизацията позволява на доставчици на енергоефективни 

услуги и разработчици, до момента неактивни или слабоактивни на пазара, да 

започнат мащабна реализация на проекти. От друга страна собствениците на 

сгради могат да бъдат спокойни, че се следват стандартизирани правила.   

 

• Разделянето на риска от непостигане на резултат (спестяване на енергия) и 

риска от неплащане позволява тяхното управление от тези, които умеят да го 

правят най-добре:  

✓ Разработчиците се фокусират върху реализацията на проектите и постигане 

на заложените резултати  

✓ Финансистите управляват и оценяват поотделно рисковете, свързани с 

проекта и плащанията на контрагенти   

✓ Инвестиционният разход за спестяване на енергия се изплаща на същия 

принцип като плащания на сметки за електричество и топлоенергия  

 

• Дългосрочно финансиране за цялостна реновация на сградния фонд   

Финансовият инструмент обслужва реновацията на сгради, следвайки пакет от 

Инвестиционни насоки, който обхваща финансова, техническа и законова допустимост 

на проектите. Именно чрез прилагането на тези общи правила интересите на всички 

участници се съобразяват с тези на крайния бенифициент, като му осигуряват 

„гарантирана безопасна, здравословна и комфортна среда за живот“ ™  за целия срок на 

договора от 15-25 години. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът започва с идентификация на 

публична или жилищна сграда за 

реновация. Компанията доставчик/ 

разработчик на енергоефективни услуги 

извършва структурен анализ на 

сградата. След това компанията 

подписва ДГР (ЕСКО договор) със 

собствениците на сградата и финансира 

реализацията нa енергоспестяващи 

мерки със собствен или привлечен 

капитал.  

Финансовият инструмент изкупува 

вземанията на компанията, при 

положение че спестяванията се 

верифицират от сертифициран енергиен 

одитор, най-рано 1 година след 

вкарване на обекта в експлоатация.  

Домакинствата рядко правят реновация на своите сгради 

поради сложността на процеса и липсата на доверие и 

прозрачност. Компанията Ekubirojs (ESEB) от Латвия 

притежава необходимия опит, натрупан в подпомагане 

на собствениците при реализацията на проекти за 

реновация.  

Неправителствената организация ESEB е основана през 

2012 година с основна цел да организира участниците в 

процеса на реновация по начин, така че да бъдат 

максимално защитени интересите на собствениците и 

обитателите. ESEB подпомага реализацията на проектите, 

като осигурява подкрепа от страна на домакинствата 

благодарение на методики за съвместна дейност и 

взимане на проектни решения. Първоначално създадена 

да промотира енергийна ефективност и „зелени“ 

инвестиции в Балтийския регион, ESEB разширява своята 

дейност в Централна и Източна Европа поради големия 

потенциал за енергийни спестявания в сградите от 

епохата на Съветския съюз.  



 

 

Дълбока реновация на сграда 

Термоизолация на покрив 

Преди реализацията на тази енергоспестяваща мярка 

трябва да се провери дали покривът е в добро техническо 

състояние. При необходимост трябва да се извършат 

съответните ремонтни дейности. 

Поставянето на изолация в таванско помещение на 

неизолиран скатен покрив или техническо таванско 

помещение (студен покрив) вероятно в много случаи е 

най-рентабилният начин за подобряване на енергийната 

ефективност.  

Плоските покриви в сгради без таванско / техническо 

помещение са по-трудни и скъпи за изолация от студените 

покриви. Тази мярка обаче е необходима за подобряване 

на енергийната ефективност. 

Термоизолация на стени 

Голяма част от енергийните загуби се осъществяват през 

стените. Подобряването на изолационните свойства в 

този случай прави възможно както спестяване на енергия, 

така и съхраняване на стените на сградата. 

При пълна енергийна реновация фасадните стени и 

основата са от съществено значение за запазване на 

конструктивните елементи, енергийната ефективност на 

сградата и здравето на нейните обитатели. Те са 

предпазени от изолационен термо слой на базата на 

изолационна система или от вентилируема фасада. 

Врати и прозорци 

Високо енергийноефективни прозорци подобряват 

комфорта в стаите, отстраняват нежелания обмен на 

въздух с околната среда и подобряват цялостния енергиен 

профил на сградата. 

При подмяната на старите врати и прозорци особено 

внимание и повишен контрол трябва да се приложат при 

инсталиране на новите. От съществено значение е да се 

избегне появата на термомостове и участъци на неплътен 

контакт, за да се осигури желаната степен изолация и 

херметичност. 

Сутерен 

Полагане на термоизолация по тавана на неотопляеми 

сутерени е особено целесъобразно в случаи на 

неотопляеми помещения от този вид. С  оглед успешната 

реализация на тази енергоспестяваща мярка е 

необходимо осигуряване на възможност за 

безпрепятствено полагане на изолационни плоскости по 

цялата повърхност.  

Електроокабеляване, осветителни тела, канализационни и 

отоплителни тръби трябва да бъдат или преместени, или 

вградени в изолационното покритие. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основният инструмент на проекта FinEERGo-Dom e онлайн платформата 

SUNShINE, която структурира търсенето и обхваща финансовата и 

техническа схема на проектите.   

Тази многоцелева платформа е проектирана да следва всяка стъпка от 

изпълнението на проекта, от първоначалната концепция до масово 

агрегиране, като същевременно гарантира най-високите нива на правна и 

финансова сигурност, прозрачност и зачитане на нуждите на всяка от 

заинтересованите страни. Платформата съдържа цялата информация по 

отношение на организации, сгради, енергийни обследвания, технически 

проекти и операции (правни и финансови).  

Платформата включва пакета от Инвестиционни насоки - правилата, 

одобрени от надзорния орган на Финансовия инструмент за енергийна 

ефективност на сградите във всяка страна партньор.  

Следователно партньорските организации могат да структурират търсенето 

чрез онлайн платформата („SUNShINE“) за изпълнение на проекти за всяка 

операция, включително мониторинг и оценка на обновяването. 

Нещо повече, платформата SUNShINE е напълно съобразена с плановете на 

Европейската комисия за създаване на отворена платформа, обединяваща 

сградния фонд, строителния сектор, архитекти и инженери с цел: 

• Разработване на иновативни възможности за финансиране; 

• Насърчаване на инвестиции за енергийна ефективност в сгради; 

• Постигане на обновяване в големи пулове от сгради, за да се 

получат икономии от мащаба 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

CASE STUDY FROM KOVARNO STREET 

 

 

ПРИМЕР ОТ ВАЛМИЕРА 
 
Валмиера се намира на около 120 км. североизточно 

от Рига и на около 50 км. от речната граница с 

Естония.  

 

През 70-те и 80-те години на миналия век са построени 

няколко многофамилни жилищни сгради по поречието 

на река Гауя. Три от тях са идентични – еднакъв проект и 

площ – и предоставят любопитен пример. 

 

Едната от сградите - №13, е финансирана и реновирана 

чрез договор с гарантиран резултат (ДГР), втората - №11, 

е реновирана чрез заем от търговска банка и грант, 

организирани от етажната собственост, а по третата 

сграда (№9) не са предприети действия.  

 

Анализирайки получените резултати, става видно, че 

ЕСКО компанията успява да достави по-високи 

енергийни спестявания, реализира повече 

енергоспестяващи мерки, в т.ч. и рехабилитира части от 

сградата, на по-ниска цена в полза на собствениците. 

 

Като краен резултат собствениците на №13 получават 

една енергоефективна и изцяло обновена сграда, за 

която плащат месечна такса около 24% по-ниска от тази 

в сграда №11 и приблизително равна на необновената 

сграда №9.  

Размер на инвестицията 

(Гауя 11) 

EUR 224 610 

Размер на инвестицията 

(Гауя 13) 

EUR 169 781 
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ПРИМЕР ОТ УЛИЦА КОВАРНО 

 

Сградата 

 

Сградата принадлежи към стандартен тип 103 и е 

построена през 1975 г. Има пет етажа с пет стълбища. 

Средната височина на един етаж е 2.5 м; общата площ е 

4 944 м2, от които 3 750 м2 се отопляват през зимата. В 

сградата има 70 апартамента. Този тип серия – 103, 

обикновено имат сериозен проблем с тухлената 

облицовка, която след няколко години експлоатация се 

амортизира и напуква. 

 

Проектът 

 

Обвивката на сградата се обновява изцяло:  полагане на 

топлоизолация по външните стени (120 мм панели от 

минерална вата), на таванското помещение (25 см 

минерална вата), топлоизолация на тавана на сутерена 

(10 см екструдиран полистирол), нови прозорци с двоен 

стъклопакет и уплътняване на вратите. Мерките за 

енергийна ефективност включват и инсталация на нови 

котли, обновяване на отоплителната система чрез 

монтаж на термостатични клапани и подмяна на 

основните разпределителни тръби в мазето и таванското 

помещение. Системата за циркулация на битова гореща 

вода е изцяло реновирана с нов енергийно ефективен 

дизайн. В стълбищата са монтирани битови водомери. 

Заедно с мерките за енергийна ефективност са 

предприети редица допълнителни действия за 

отстраняване на сериозни технически проблеми, както и 

за подобряване на естетиката на сградата. Например 

покривът е реновиран, стълбищата са измазани и 

пребоядисани, а балконите биват заменени с лоджии със 

съвременен дизайн.. 

 

Енергийни спестявания и комфорт 

 

След приключване на строителните работи резултатите 

се следят постоянно. Анализът на събраните данни 

показа икономия на енергия за отопление на 

помещението от 43.6%. Загубите от циркулация за 

разпределение на битова гореща вода са намалени с 

94.3%. Общите икономии на енергия са 56.5%. В 

абсолютно изражение това се равнява на икономия на 

енергия от 350 МВтч или 92,4 tCO2 годишно. Всички данни 

са нормализирани до стандартните метеорологични 

условия. Нивото на комфорт също е важен аспект на 

проекта. Температурата в помещенията е гарантирана от 

доставчика на енергийни услуги и се следи и поддържа 

между договорените нива, които са около 21,5 ° C. 

 

Размер на инвестицията 

EUR 276 814 
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Никола Станчов взе участие в заключителната конференция 

на проекта STEPPING - разработен в 7 държави за 

предоставяне на подкрепа за обществени поръчки, базиращи 

се на ЕСКО механизма. Финансовите инструменти, които 

допълват процеса, бяха сред темите, с които той сподели своя 

опит. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каролина Лот-Бабут
Полска агенция за 

енергийна ефективност

Елоиз Станчов
Ашока Петък на 

климатичните действия в 
Испания

Никола Станчов Конференция STEPPING

Кирил Райчев
Алианс за енергийна 

ефективност

 

 

Проектът FinEERGo-Dom беше представен от Каролина Лот-

Бабут  в Полската агенция за енергийна ефективност по време 

на сесията за иновативни финансови инструменти, част от 

двудневното събитие „Иновации в областта на енергетиката 

по отношение на изменението на климата и подобряване на 

качеството на въздуха“. 

 

Колко важна е реновацията на сградите за изменението на 

климата в Европа? Проектът FinEERGo-Dom беше представен 

на Ашока Петък на климатичните действия в Испания. 

Дълбоката реновация на сградите може да намали с 36% 

потреблението им на енергия до 2030 г. Това създава не само 

енергийна ефективност, но и по-добър здравен статус на 

общностите. FinEERGo-Dom прави енергийната ефективност 

приоритет, като се фокусира първо върху общностите. 

 

FinEERGo-Dom бе посочен от Кирил Райчев, председател 

на Алианс за енергийна ефективност (асоциация на ЕСКО 

компании), като ключов фактор за развитието на пазара на 

ЕСКО в България в интервю за „Noblesse Oblige“ - 

списанието на Българска стопанска камара. В допълнение 

ЕСКО механизмът беше представен като устойчив и 

мащабируем инструмент, който може да се използва за 

привличане на инвестиции за реализиране на мерки за 

енергийна ефективност и повишаване на качеството на 

живот в България.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fineergodom.eu 


